
LÁZADÁS ÉS FEGYVEREK 

A CIGÁNYSÁG EMANCIPÁCIÓJÁNAK ÚTJÁN 

  

  

A szlovák kormány legutóbbi gazdasági intézkedéseit követően zavargások törtek 

ki a kelet-szlovákiai lakosság körében. A felfordulás legismertebb eleme az 

élelmiszer üzletek fosztogatása volt. A sajtóban éhséglázadásról beszéltek.  

A „rendbontó” akciók megfékezésére a kormány bevetette a rendőrséget és 

a katonaságot. A fegyveres szervek fellépése nemegyszer durva atrocitásba 

torkollott. Hírek szerint a közbeavatkozásra egyes esetekben csupán elrettentő 

erődemonstráció céljából került sor.  

A zavargások nyomán a szlovák kormány tárcaközi intervenciót 

kezdeményezett a romák sanyarú helyzetének enyhítésére.  

A világszerte figyelmet keltő akciót több szlovákiai roma szervezet is 

támogatta. A Roma Polgárjogi Kezdeményezés (RIS) később úgy ítélte meg, hogy 

a tiltakozó megmozdulások kicsúsztak a roma közösségek felügyelete alól, ami 

nem kívánatos fejleményekhez vezetett.  

Kerekasztal-beszélgetésünk során valós képet próbálunk nyerni e 

bonyolult ügy összefüggéseiről. Elemezzük a kialakult helyzet megoldásában 

felelősséget viselő, közreműködni nem tudó szereplők körét. Különösen fontos 

kérdés a kormányzat, a roma szervezetek és az EU szerepe. Végül ara is 

rákérdezünk, hogy a szlovákiai eseményeknek milyen tanulságai vannak 

Magyarországra nézve, ahol hosszú idő óta megoldatlan össztársadalmi feladat, 

humanitárius és erkölcsi imperativus a cigány kisebbség esélyegyenlőségének, 

emancipációjának megteremtése. 

  

A beszélgetés meghívott vendégei: 

  

Bársony János (jogász, kisebbségkutató), Halász Iván (jogász, történész), 

Hunčik Péter (társadalomkutató, Fórum Kisebbségkutatási Intézet), Lévai 

Katalin (esélyegyenlőségi miniszter), Martina Juraskova (szociológus, The 

Central Europe Institute),  

Mohácsi Viktória (Oktatási Minisztérium, helyettes államtitkár),  

Törzsök Erika (szociológus, EÖKIK) 

  

Moderátor: Iványi Gábor (a WJLF főigazgatója)  

  

  

Időpont, helyszín: 

  

2004. március 26-án, 16.00-kor, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán,  

VIII. ker. (Budapest) Dankó u. 11. sz. alatt, a fsz-i auditorium maximumban. 
  

  

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 



REBELLION AND ARMS 

GYPSIES ON THE ROAD OF EMANCIPATION 

 Following the latest economical orders of the Slovakian Government, disturbances 

broke out among the Gypsies of Eastern Slovakia. The most well-known element of 

the upheaval was the looting of food-stores. The media also talked about hunger strike. 

 To stop the disturbing actions, the government put the police and the army into 

action. More than once did the intervention of armed units end up in rough atrocities. 

According to the news, intervention often happened in order to deter by demonstrating 

power. 

 As a result of the disturbances, Slovakian Government initiated a inter-

departmental intervention to ease the Roma’s miserable situation. 

 The actions drawing the attention of many worldwide, were supported by 

several Roma organizations. According to views of the Roma Initiation of Civil Rights 

(RIS), Roma communities lost control over the protesting actions, which lead to 

undesirable results. 

 Through our round-table discussion we are attaining to get an overall picture of 

the inherence of this difficult issue. We would scrutinize the circles of those who 

responsible for the emergence of this situation and of those who co-operated in it. The 

role of the Government, of the Roma organizations and of the EU is an especially 

important question. Finally, we would try to find an answer to the question, what are 

the lessons of the events in Slovakia to Hungary, where creating equal opportunities 

and emancipation of the Gypsy minority has been an unsolved issue of the total society 

and a humanitarian and moral demand. 

 Guests invited to the discussion 

 János Bársony (lawyer, minority-researcher), Iván Halász (lawyer-

historian), Hunčik Péter (sociologist), Katalin Lévai (Minister of Equal 

Opportunities), Juraskova Martina (sociologist), Viktória Mohácsi (Ministry 

of Education, deputy under-secretary of state), Erika Törzsök (sociologist), 

István Szent-Iványi (President of European Integration Committee) 

Moderator of the discussion: Iványi Gábor  

(Director-general of WJLF) 

 Date, location: March 26, 2004, 16.00, John Wesley Theological 

College, VIII. district (Budapest) Dankó street. 11./ big-auditorium.  


